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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
nastává období, kdy se nám příroda mění do všech pestrých barev. Podzim je vždy spojen nejen
s plnými sýpkami obilí, ale taky ohlédnutím za částí uplynulého období. Letošní rok byl
bez nadsázky rokem mnoha zvratů.
Zažili jsme úmorná vedra, sucha, bouřky i přívalové deště, které napáchaly značné škody.
Opakovaně jsme byli svědky působení tornáda, na které jsme dosud přihlíželi jen ve zprávách
ze světa. K tomu válečný konflikt na Ukrajině, který neustává, a naopak vyvolává spoustu
otázek, jak se svět vypořádá se vznikem energetické krize a vysokým růstem inflace. Byli jsme
zvyklí na bezpečí a dostatek všeho, ale najednou se podmínky změnily. Staré pořekadlo praví:
„Pro další žití je důležité umět se přizpůsobit a věci včas řešit. A život půjde dál.“
Jak jste byli v minulém čísle zpravodaje informováni, byl dostavěn „rybník dolní“
v Zámrklí, odstraněny drobné závady, abychom mohli požádat o jeho kolaudaci. Otevření a
křest tohoto díla provedeme až na jaře příštího roku.
V časovém limitu probíhají opravy lávek, kde nás provází určité potíže, stavba se zdržuje,
ale stále věříme, že se i poslední lávka „U Matulů“ od základu vystaví a stihne v letošním roce.
Problémy vznikly rovněž s kabelovým vedením telefonu firmy CETIN, který prochází
stanovištěm a musí se dočasně přeložit.
Vážení spoluobčané – čtyři roky volebního období 2018 – 2022 uplynuly jako voda.
Komunální volby 23. a 24. září 2022 přinesly výsledky hlasování a všichni máme nově zvolené
členy zastupitelstva obce.
Dovolte mi zde poděkovat všem členům zastupitelstva, rady, finančního a kontrolního
výboru za odvedenou práci pro naši obec v uplynulém volebním období. Nově zvolenému týmu
zastupitelstva přeji pevné zdraví, úspěch v řízení obce, a především jednotu v názorech
na rozvoj naší obce. Moc rád bych si přál, aby zastupitelé táhli za jeden provaz a jedním směrem.
V době uzavírky zpravodaje probíhá vyjednávání o sestavě koalice pro další funkční období
2022 – 2026. Klíčovým problémem bude pro ně odpověď na to, jak v době zdražování energií
a mnoha dalších komodit a všeobecné inflace udržet na uzdě obecní rozpočet a jaká přijmout
opatření k úsporám a vhodným a potřebným investicím. Na účtu obce k 1. 10. 2022 zůstává
částka 50.642.075 Kč, tak je to pro začátek dobrá zpráva.
Z celého srdce Vám přeji, aby nově zvolené zastupitelstvo i nadále bylo pro Vás opěrnou
zdí, o kterou se můžete vždy opřít a které Vás nezklame.
Vážení spoluobčané, přátelé – chci Vám moc poděkovat za podporu, kterou jsem od Vás
s vysokou mírou pokory přijímal. Bylo pro mne vždy radostí pracovat pro Vás a pro naši
krásnou obec. Jste skvělí spoluobčané a zasloužíte si vždy, aby zastupitelstvo pracovalo pro Vás
a pro naši obec – obec, kde stojí za to žít.
Leo Volný, starosta
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INFORMACE Z OBCE
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 14. září 2022
Zastupitelstvo obce Fryčovice
• Schvaluje program jednání 19. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne
14. 9. 2022.
• Určuje ověřovateli zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne
14. 9. 2022 Mgr. Ing. Aleše Konečného, Kamila Čížka a zapisovatelem Mgr. Lucii Žídkovou.
• Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Fryčovice.
• Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022, dle přílohy č. 5 k tomuto zápisu.

Výtah ze schůzí rad obce za období srpen - září 2022
• Schvaluje uzavření Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Obcí Fryčovice
a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jejímž předmětem je bezplatný
převod radiostanice vozidlová TPM 700 PEGAS-MATRA a montážní sady k radiostanici
TPM 700 do vlastnictví Obce Fryčovice.
• Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Fryčovice a pobočným spolkem
modelářský klub Fryčovice, p. s., jejímž předmětem je darování peněžitého daru ve výši
2.000 Kč na zakoupení motoru, vrtulového kompletu a akumulátoru NiCd pro stavebnici
větroně RES.
• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 8. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 16 088 520,88 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 28 917 650,23 Kč. Souhrn stavu je 45 006 171,11Kč.
• Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
• Schvaluje žádost občanů města Brušperk, Luční ulice uvedených v příloze č. 1 tohoto zápisu
o napojení ke splaškové kanalizaci.
• Bere na vědomí změnu ve společnosti MUDr. Srbová Linda, s. r. o., ke které dojde
k 1. 9. 2022.
• Schvaluje cenovou nabídku na úpravu recepce FRY RELAX Centra od pana Petra Žídka
za cenu ve výši 50 000 Kč + DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Petrem
Žídkem, jejímž předmětem je úprava recepce FRY RELAX Centra, za cenu ve výši
50.000 Kč + DPH.
• Schvaluje zapůjčení party stanu pro ptáčnickou akci 2022, která se koná dne 10. 9. 2022.
Zodpovědnou osobou je určen pan Vladimír Bujnošek.
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• Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu:
„Úprava prostředí v ZŠ Fryčovice“, podle které ve výběrovém řízení, konaném dne
15. 8. 2022, byl vybrán Stanislav Jaroš, za nabídkovou cenu 489 687 Kč s DPH.
• Schvaluje návrh programu a termín 19. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
na 14. 9. 2022 od 17:00 hodin v sále kulturního domu.
• Schvaluje zvýšení ceny obědů v jídelně Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace,
na 85 Kč pro cizí strávníky s účinností od 1. 9. 2022.
• Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 4. 8. 2021 mezi Obcí Fryčovice a společností
DEMSTAV group s. r. o. Předmětem dodatku je úprava ceny za dílo 3 163 173,39 Kč bez
DPH (vícepráce dle dodatku č. 1 66 125,00 Kč a méně práce dle dodatku č.1 - 61 952,50 Kč).
• Schvaluje uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti
a koordinátora BOZP mezi Obcí Fryčovice a panem Ing. Miroslavem Mackem, jejímž
předmětem je prodloužení výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Rybník Fryčovice
dolní“. Realizace stavby byla přerušena a v době přerušení prací musely být prováděny
v souladu se zákonnými požadavky na BOZP pravidelné kontroly koordinátora bezpečnosti
práce. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce spojené s přerušením prací dodatečným
výkonem koordinátora BOZP se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
který upravuje vícepráce a mění cenu díla. Předmět plnění díla byl navýšen o 10 návštěv
koordinátora BOZP. Cena za provedené dílo je 191 785 Kč vč. DPH.
• Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 36 000 Kč od obecně prospěšné společnosti
Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. a uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí
Fryčovice a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého
daru určeného pro činnost ZŠ Fryčovice ve druhém pololetí školního roku 2021/22.
• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 9. 2022. Stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 15 948 155,75 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 29 042 080,63 Kč. Souhrn stavu je 44 990 236,38 Kč.
• Bere na vědomí termín 18. 9. 2022 v 18 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu,
kdy proběhne křest pamětní knihy „Dějiny Fryčovic 1. díl – od nejstarších dob do roku 1848“.

Pamětní kniha Dějiny Fryčovic 1. díl – od nejstarších dob do roku 1848
Oznamujeme občanům, že pamětní knihu DĚJINY FRYČOVIC lze vyzvednout zdarma oproti
podpisu v obecní knihovně, vždy jeden výtisk na číslo popisné.
Otevírací doba knihovny:
pondělí 12.00 - 18. 00
úterý
9.00 – 16.00
čtvrtek 9.00 – 18.00
pátek
8.00 – 14.00
Zájemci o knihu si ji mohou zakoupit za cenu 400 Kč v úředních hodinách na obecním úřadě
v kanceláři u paní Glombíčkové.
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Údržba cest v zimním období
Blíží se zimní období, a tak je třeba už s předstihem myslet na to, že je třeba vytvořit podmínky
pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací, chodníků
a veřejných prostranství. Jedná se hlavně o parkování vozidel na těchto místech, ořez větví
ze stromů v blízkosti těchto prostor tak, aby udržované cesty, plochy a prostory mohly být bez
problémů odklízeny a předešlo se poškození techniky a zaparkovaných vozidel. Svozová firma,
která odváží komunální odpad, taky potřebuje zajistit dojezd do míst, kde občané obce mají
svozová místa pro popelnice na komunální odpad. Vyzýváme občany, aby využili termínu,
kdy je povolen ořez stromů a větví (od 1. listopadu), aby ve svém zájmu tak učinili, aby svozová
firma v zimním období mohla zajistit potřebné služby svozu komunálního odpadu v obci.
Vratislav Konečný, místostarosta

Harmonogramy svozu odpadů v obci v roce 2023
1. Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P 240 l s pravidelným svozem
1x za 14 dní, tzn. 26 svozů za rok:
Horní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod.
– 1. svoz 5. 1. 2023
Dolní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod.
– 1. svoz 12. 1. 2023
2. Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z kontejnerů K 1 100 l s pravidelným svozem 1x
týdně, tzn. 52 svozů za rok: Každý týden ve čtvrtek – 1. svoz 5. 1. 2023
3. Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2023 – 1x za 2 měsíce:
(každou 1. sobotu v každém druhém měsíci v roce)
4. 2. 2023, 1. 4. 2023, 3. 6. 2023, 5. 8. 2023, 7. 10. 2023, 2. 12. 2023
4. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty, sklo v r. 2023:
Svoz kontejnerů K 1100 l na plasty s kombinovaným svozem, a to s četností svozu 1x za 14 dní
v období od 1. 1. do 30. 4. 2023 a v období od 1. 10. do 31. 12 2023 a svoz 1x týdně v období
od 1. 5. do 30. 9. 2023, tzn. 39 svozů za rok.
Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s četností svozu 1x za 14 dní, tzn. 26 svozů za rok, každý lichý
týden
Svoz zvonů Z 2150 l na barevné sklo s četností svozu 1x za měsíc, tzn. 12 svozů za rok
5. Mobilní svozy objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim):
Jarní svoz:
sobota 22. 4. 2023 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.
Podzimní svoz:
sobota 7. 10. 2023 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.
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Upozorňujeme občany, že od listopadu do poloviny dubna bude probíhat svoz plastů
ze žlutých popelnic zase v intervalu co 14 dní. Využívejte proto více možnost ukládání
tohoto odpadu ve velkoobjemovém kontejneru, který je trvale umístěn společně
s kontejnerem na papír na sběrném místě v technických službách obce (za obecním
úřadem). Navíc jsme posílili pro občany horního konce možnost navýšení dalšího žlutého
kontejneru na plasty u mostu u Slavíka, kde to bylo vzhledem k velikosti kóje možné.
Znovu se stávají případy, že do žlutých kontejnerů na plasty dávají občané věci, které tam
nepatří. Opět se někomu podařilo do žlutého kontejneru v kóji u mostu u Slavíka dát kovové
části kočárku a židlí (viz foto). Další nešvary, které se stávají v kójích, jsou uvedeny
v následující fotogalerii.

V minulém zpravodaji jsem vás informoval, že obec zařídila službu svozu elektrozařízení.
Občané už nemusí vozit elektrozařízení do vzdáleného sběrného dvora nebo čekat na termín
sběru nadrozměrného odpadu, ale mohou využit této nové služby. Po telefonické domluvě
na tel. č. 602 602 589 si můžete zajistit termín přivezení nepotřebného spotřebiče. Drobné
spotřebiče (počítače, monitory, tiskárny, mixéry, žehličky apod.) můžete odkládat do koše vedle
zvonů na sklo bez domluvy, tato služba je zajištěna v prostorách sběrného místa.
Vratislav Konečný, místostarosta
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Bioodpady v obci
Podzim je vždy obdobím, kdy se uklízí zahrady a okolí domu před zimou. Nejvíce se hrabe listí,
provádí ořez stromů nebo se třídí ovoce a zelenina ze zahrad po sklizni. Proto jsou teď aktuální
informace, co se může do bioodpadu dávat a co ne.
BIOODPAD je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které
můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Do bioodpadu patří:
≈ odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
≈ tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
≈ spadané ovoce;
≈ bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky,
kávová sedlina apod.
Do bioodpadu nepatří:
≈ obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
≈ stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
≈ komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
≈ převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
≈ jedlé oleje;
≈ jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.
Větve odkládejte vždy vedle kontejneru nebo je ukládejte na skládku u hájenky v Zámrklí.
Na skládku větví u hájenky nevozte kořeny a pně! Tento typ bioodpadu štěpkovací stroj
nezpracuje!
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Za základní školy
Letošní školní rok jsme 1. září slavnostně zahájili po dvou letech konečně zase společně.
Do školních lavic zasedlo 218 žáků a přivítali jsme mezi nás 22 prvňáčků i s jejich rodiči. Mezi
žáky naší školy je také šest ukrajinských dětí. Významný bude školní rok pro 29 žáků devátého
ročníku, protože na ně čeká rozhodnutí, kam se vydají po základní škole.
Září uběhlo jako voda a školní rok je v plném rozběhu. Během prvního měsíce jsme již stihli
realizovat několik akcí. Na dvoudenní adaptační pobyt na Palkovické hůrky se se svým třídním
učitelem vydali žáci šestého ročníku. Třídenní pobyt Spolu to dokážeme mají za sebou žáci
prvního a druhého ročníku, kteří prožili tři dny se svými třídními učitelkami v malebném
prostředí Beskyd v Malenovicích.
Některé výrobky, které děti tvořily ve výtvarné výchově, pracovním vyučování, ve školní
družině, v kroužcích a volitelných předmětech, jste si mohli prohlédnout na výstavě ovoce
a zeleniny. Úspěšně proběhl i první projektový den napříč školou Den jazyků.
Před sebou máme nové výzvy a cíle. Kromě klasického učení nás čekají také besedy, exkurze,
projektové dny, možná přijde i Mikuláš, snad se povede karneval a mnoho dalšího.
Přeji všem, ať se školní rok povede a ať je úspěšný.
Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Naši žáci v celorepublikovém srovnání u jednotné přijímací zkoušky
V loňském školním roce ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 16 žáků, kteří byli
přijati na školy, na které podali přihlášky. Přihlášky měli možnost podat dvě – na dvě různé
školy či na dva různé obory jedné školy.
Čtyři žáci se hlásili a byli přijati na obory zakončené výučním listem, ostatních 12 žáků konalo
jednotnou přijímací zkoušku na střední školu, kde za čtyři roky budou skládat maturitní
zkoušku. VŠICHNI BYLI PŘIJATI!
A jak je z tabulky Cermatu (centra pro zjišťování výsledků jednotné přijímací zkoušky) patrné,
opět se v přijímací zkoušce umístili nad celorepublikovým průměrem jak v jazyce českém,
tak i v matematice. Proto si myslím, že můžu napsat, že místní základní škola naše žáky
na přijímací zkoušky připraví svědomitě.
Již od 6. třídy mají žáci možnost výběru volitelných předmětů – od 8. třídy pak mohou vybírat
také cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky, kde především v 9. třídě jsou se žáky
rozebírány modelové situace, procvičovány úkoly z přijímacích zkoušek apod.
Na víceleté gymnázium byla přijata také žákyně 5. třídy.
Žákům – nyní již studentům středních škol – gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru a úspěchu.
za kolektiv zaměstnanců Strnadlová Petra
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Podruhé v kalendáři FOD Klokánek
Již několik let pravidelně podporují naši žáci – žáci základní školy - svými obrázky
Fond ohrožených dětí Klokánek. V kalendáři pro rok 2022 bylo pořadateli výtvarné soutěže
„Úsměv, který udělá radost hned dvakrát“ vybráno několik výtvarných děl. A máme velkou
radost, že i v kalendáři pro rok 2023 se opět objeví obrázek naší žákyně Anety Zdražilové
(6. třída). Anetce gratulujeme.
Kalendář si můžete zakoupit a podpořit děti z Klokánku. Odkaz na zakoupení kalendáře,
popř. na další výrobky pro podporu dětí: https://eshop.fod.cz/
Mgr. Renáta Foltová

Občanští demokraté pro občany Fryčovic
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří využili svého volebního práva pro volby
do zastupitelstva naší obce a přišli v pátek či sobotu 23. - 24. září 2022 volit. Zvláště pak
děkujeme těm, kteří dali hlas kandidátní listině ODS. Velmi si toho vážíme.
Získali jsme téměř 10% hlasů, přesto jsme získali pouze jeden mandát. Blahopřejeme
Kamilu Kublákovi ke zvolení do funkce zastupitele naší obce. Přejeme mu hodně síly a pevné
nervy při práci ve fryčovickém zastupitelstvu a v jeho orgánech v nadcházejícím volebním
období a také podporu ostatních při prosazování bodů našeho volebního programu.
Gratulujeme také vítězi voleb nezávislému sdružení Naše Fryčovice, které získalo šest
mandátů. O složení vedení naší obce se bude v následujících dnech jednat. Věříme, že výsledek
vyjednávání bude ku prospěchu všech spoluobčanů a rozvoji obce Fryčovice.
Čeká nás velmi těžké období pokračující energetické krize a neklesající inflace na pozadí
válečného konfliktu na Ukrajině. Překonat takové období bude vyžadovat také ve vedení naší
obce velké úsilí, inovativní řešení i odvahu neřešit jenom chodníky.
Přejeme nově zvolenému vedení moudrá a správná rozhodnutí.
Ing. František Kopecký, předseda MS ODS

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice
Léto je rychle za námi, úroda ze zahrádek se sklízí. Letní počasí bylo pro zahrádkáře
příznivé. Slunečné a velmi teplé dny střídaly dny deštivé. Přečkali jsme i vydatné bouřky, někdy
také s kroupami. Ty naštěstí nebyly tak velké, aby významně ovlivnily kvalitu ovoce a zeleniny.
Začátkem září se ale výrazně ochladilo s denními teplotami pod 20°C. Déšť je nadprůměrný
a činí zemědělcům nemalé potíže při sklizni, část úrody, která měla být sklizena, je ještě na poli.
Dopad na kvalitu ovoce ale měly spíše jarní a počáteční letní sucha. Ovoce bylo sice hojně,
ale převážně menší. Přesto se našly výstavní kousky, které stálo za to ukázat.
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Dne 8. 9. 2022 se konala členská schůze ZO. Účastníci byli předsedou seznámeni
s podrobnostmi plánovaných akcí na další období. Nechyběla i odborná poutavá přednáška,
tentokrát o bylinkách, připravená p. Ludmilou Pavlíkovou. Zaměření přednášky bylo na zvýšení
imunity, prevenci i podporu léčby nachlazení před nadcházejícími podzimními plískanicemi.
Covid-19 je stále mezi námi, ale výrazný pokles četnosti nakažení již dříve umožnil
zrušení všech restriktivních opatření. S přicházejícím podzimem ovšem případů nakažení
covid -19 v různých mutacích opět narůstá. Nepřekazil však konání naší tradiční výstavy ovoce,
zeleniny a květin, užitkových rostlin a žákovských prací po vynucené dvouleté pauze.
Výstavu jsme uspořádali v již avizovaném dřívějším termínu 24. 9. až 26. 9. 2022
a v na poslední chvíli změněných prostorách - místo hasičské zbrojnice v obecním sále.
Poděkování si zaslouží zejména př. Božena Vidličková, Marcela Strakošová, Drahomír Bohušík
a Marie Bujnošková, kterým se povedlo sestavit působivou, nádhernou a mnohotvárnou
výstavu. Zásluhu mají všichni, kdo přidali ruku k dílu, i ti, kteří dodali vystavované vzorky.
Byly k vidění podařené výpěstky mnohých zahrádkářů. Již u vstupu zaujala působivá dekorace
dýní se zeleninou a dýňovník. Dýně rozličných tvarů bylo možno spatřit i v sále. Samozřejmě
byla dominantní výstavka četných odrůd jablek se soutěží o putovní pohár Fryčovické jablko
roku. Tu doprovázely působivé aranžmá různého ovoce, zeleniny, květin a dalších okrasných
i užitkových rostlin. Zejména zaujalo hroznové víno př. Bohušíka Drahomíra, pí Schlingerové
Milady a pí Knedlové Světlany i papriky různých tvarů a velikostí. Povedená byla i expozice
př. Zdeňky Volné a Ladislavy Savenko. Velice vkusné a poutavé byly expozice prací dětí
z mateřské a základní školy Fryčovice, které výstavě výrazně přidaly na atraktivitě. Za to jim
a paním učitelkám patří vřelý dík. Návštěvníky upoutala i názorná ukázka vyplétání různých
proutěných košíků, misek či oplétání demižónů spojená s výstavkou hotových výrobků
od p. Zdeňka Tesaře. Nechyběl ani zástupce včelařů p. Petr Volný s ochutnávkou různých druhů
medů.
Nepřehlédnutelná a zajímavá byla netradiční výstavka hub z fryčovických lesů a zahrad,
kterou uspořádala pí Milada Schlingerová. Návštěvníci se mohli dozvědět názvy hub, i jsou-li
jedlé či nikoli, a rozšířit si tak houbařské znalosti a sortiment surovin pro svou kuchyň.
Jako každoročně bylo připraveno i drobné zahrádkářské občerstvení návštěvníků, i když
vůči minulým výstavám trochu v omezeném rozsahu.
O výstavě nejlépe vypovídá ilustrační fotodokumentace.
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A teď už mimo výstavu.
Co s přebytky jablek? Výkup jsme v letošním roce nezajišťovali, ale naše moštárna
je od 3. 9. připravena zvládnout nápor zájemců o moštování nejen z řad občanů obce,
ale i širokého okolí. Pod patronací Jiřího Bujnocha vše probíhá ke spokojenosti zákazníků. Jistě
si všichni všimli nového nerezového dovybavení, které výrazně zvýšilo hygienu zpracování
ovoce. Moštování bude letos ukončeno 29. 10. 2022.
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Po vynucené přestávce se snažíme obnovit vzájemnou spolupráci se slovenskými přáteli
ze Stráňav. Zúčastnili jsme se, na jejich pozvání, obecních stráňavských hodů. Do Stráňav
odjela delegace vedená př. Vladimírem Bujnoškem 17. 9. 2022 a dočkalo se jí vřelého přivítání.
My nyní připravujeme pozvání slovenských přátel do Fryčovic.
Na 1. 10. 2022 byl pro zahrádkáře a jejich příznivce připraven atraktivní zájezd
na podzimní Flóru Olomouc (konal se po uzávěrce zpravodaje). O průběhu budeme informovat
v dalším čísle zpravodaje.
MŠ Fryčovice získala 1. místo
v celostátní soutěži ČZS v kategorii
Polytechnické práce „A“. Předseda
ZO př. Vladimír Bujnošek a Marcela
Strakošová
dětem
poděkovali
za úspěšnou reprezentaci naší obce
a předali jim drobné dárečky.
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No a po sklizni se určitě všichni těšíme na společné posezení. Všichni zahrádkáři i přátelé
jsou tímto zváni na Zahrádkářský večírek, který se bude konat v sobotu 26. listopadu 2022.
K poslechu a tanci zahraje EVYBAND. Bude zajištěno bohaté občerstvení i oblíbená tombola.
Všem čtenářům přejeme krásný podzim a hodně radosti z bohatých výnosů jejich
zahrádek.
Jaromír Ferdian

5. fryčovický volejbalový kemp
Letošní fryčovický volejbalový kemp pro děti již popáté připravil oddíl volejbalu TJ Sokol
Fryčovice. Uskutečnil se ve dnech 22. – 26. srpna 2022 a rodil se tentokrát těžce. Zpočátku
nezájem dětí, pak zajistit stravování, protože v Sokolce se obědy nevařily, a k tomu nastal
souběh se soustředěním mladých fotbalistů v konci týdne ve sportovní hale. Vše se naštěstí
podařilo vyřešit. Nakonec se přihlásilo osm dětí, s obědy nám vyšli vstříc v restauracích
Chamrád a v brušperské Valašce a v pátek vysvitlo slunce a mohli jsme na beach.
Náplň jednotlivých dnů nejen pro zlepšení herních volejbalových činností, ale také doplňkových
sportovních aktivit pro ně připravili trenéři František Kopecký a Helena Šeflová. Velmi
sympatická byla také účast zkušených absolventů předešlých kempů Františka Pultara a Matěje
Filipce, kteří trenérům asistovali. Počasí nás moc netěšilo, většina tréninkových hodin se
odehrála v hale, pouze v pátek jsme využili našeho beachvolejbalového kurtu s velmi kvalitním
pískem. Pro relaxaci jsme dvakrát využili fryčovický bazén FRY Relax Centra a děkujeme také
Jarce Konvičkové za hodinu jógy a protahovacích cvičení. Závěrečného pátečního tréninku 5.
fryčovického volejbalového kempu se zúčastnili také někteří rodičové mladých volejbalistů,
kterým děti předvedly, co se za týden z volejbalu naučili. Na závěr byly předány vítězům turnaje
rodičů s dětmi sladké odměny a absolventům účastnické listy.
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Volejbalová přípravka
Také v tomto školním roce 2022/23 otevírá TJ Sokol Fryčovice volejbalovou přípravku pro děti
5. - 9. třídy základní školy. Tréninkové hodiny budou opět pravidelně v úterý
od 13:30 do 15:00 hod. Zájemci o český tradiční sport pod vysokou sítí se mohou přihlásit přímo
na tréninku u trenéra Františka Kopeckého. Pro další informace můžete volat na 602 336 402
nebo své dotazy zaslat na e-mail frantisek.kopecky@email.cz.
Za volejbalový oddíl TJ Sokol Fryčovice Ing. František Kopecký, trenér mládeže
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Turnaj v plážovém volejbale
Začátkem září se v sobotu 3. 9. 2022 uskutečnil třetí ročník turnaje v beach volejbale smíšených
družstev, kterého se zúčastnilo 7 týmů.
V porovnání s minulým ročníkem se naše beach volejbalová základna rozrostla o nové hráče,
kteří se stali plnohodnotnými členy TJ Sokol Fryčovice.
Průběh celého turnaje doprovázelo „objednané počasí“ a hlavně přátelská atmosféra. Vítězem
letošního ročníku se stal tým Petr & Lucie.
Ještě jednou všem děkujeme nejen za vydařenou akci, ale i za společně strávený čas a již teď se
těšíme na další ročník.

Předseda beachvolejbalu Ing. Tomáš Zmija
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O vaše blízké se postaráme my
„Už nějakou dobu se sem pravidelně vracím každé pondělí. Vždy se moc těším na děvčata, která
jsou opravdu laskavá a starají se o mě, jako o vlastní. Dalo by se říct, že je to můj druhý domov.“
Právě těmito slovy popsala svůj pobyt v týdenním stacionáři Charity Frýdek-Místek klientka
Liduška. Pro někoho pouhé klišé, pro nás balada pro uši.
Týdenní stacionář je součástí Charity Frýdek-Místek již několik let. I přesto se občas setkáváme
s tím, že mnozí nemají tušení, co vůbec „týdenní stacionář“ je a k čemu vlastně slouží.
„Klientem se může stát senior či osoba starší 45 let, která není plněna upoutána na lůžku.
Ve většině případů se na nás obrací pečující osoby, které musí splňovat své pracovní povinnosti,
ale zároveň chtějí mít jistotu, že v průběhu jejich nepřítomnosti je jejich rodinný příslušník
v bezpečí a má veškeru potřebnou péči. To samozřejmě zahrnuje obvyklou denní péči, hygienu,
stravu, ale také kontakt s vrstevníky, volnočasové aktivity a láskyplnou pozornost. Víkendy poté
tráví se svou rodinou v domácím prostředí,“ popisuje vedoucí střediska Darja Hamalová.
Službu lze využít krátkodobě v řadě pár týdnů, dlouhodobě po několik let, ale také přerušovaně/
nesouvisle. Klient má dostatek svého soukromí v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji,
ale zároveň se nikdy necítí osaměle, jelikož je středisko obohaceno hned několika zákoutími,
kde mohou své volné chvíle trávit s pracovníky či vrstevníky. „Klientům se také věnují
dobrovolníci, kteří je doprovází na mše, vyráží společně na procházky v blízkém okolí nebo jen
relaxují u kávy,“ doplňuje vedoucí střediska.
Jedná se tedy o ojedinělou službu, která je svou
formou jedinou v okrese Frýdku-Místku. Jak říká
pracovnice Iva: „Pečující osoby se tímto
neodlučují od svých blízkých natrvalo. Mají pouze
možnost věnovat se svým povinnostem a zároveň
mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.“
Pokud je týdenní stacionář službou, kterou právě
hledáte, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici,
paní Martinu Škarkovou na tel.: 730 524 664, nebo
prostřednictvím emailu:
martina.skarkova@charitafm.cz.
Případné bližší informace naleznete také
na webových stránkách www.charitafm.cz.
Tereza Staroščáková
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Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.
„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. Ráda o svou rodinu pečuje a radost ji dělá její
zahrádka. S manželem si plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat
života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého střeva. Její poslední přání bylo
zůstat doma až do úplného konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen jeden
z mnoha příběhů, se kterými se denně setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen malému procentu se to skutečně
podaří. Důvodem je nedostatek informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař.
Ne všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí. Rozhodli jsme se tyto statistiky
změnit a již 6. rokem pořádáme osvětovou kampaň.
V letošním roce se do kampaně zapojilo 36 mobilních hospiců z celé České republiky a společně
se snažíme informovat lidi o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální
zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními
organizátory kampaně je Mobilní hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců.
Pomoct můžete i vy. „Kampaň vrcholí 5. října Papučovým dnem. Obujte si ten den papuče
a vysvětlete svému okolí, proč jste je vyměnili svou běžnou obuv za papuče“ vyzývá ředitelka
Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská: „Vyfoťte se a sdílejte fotku na sociálních
sítích s #papucovyden. Dejte tak najevo, že existuje možnost dožít svůj život doma.“
Pro dospělé pacienty působí v Ostravě a okolí do 30 km Mobilní hospic Ondrášek. K dětským
pacientům dojíždí po celém Moravskoslezském kraji. Více si můžete přečíst
na www.mhondrasek.cz.
Vezměte si i vy 5. října papuče s sebou a podpořte domácí hospicovou péči v České republice.
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Sloupek – s kůží na trh
Pamatuji si na první volbu MISS, kterou jsem zažila v televizi. Bylo to na jaře v roce 1989.
Přímý přenos se tehdy přenášel z Paláce kultury a sportu v Ostravě. A tento ročník vyhrála Ivana
Christová. Byla tak obyčejně krásná, až to lidé nemohli skousnout a normálně ji vypískali.
Styděla jsem se tehdy za Ostraváky, vůbec za nás lidi, kteří tak neuctivě dáváme najevo,
že s něčím nesouhlasíme. Jak jí v tu chvíli muselo být? Vyhrála. Ona sama sebe nezvolila,
zvolila ji porota, a přesto…
Od té doby jsem se stala pravidelnou divačkou této soutěže, fandila jsem dívkám a tipovala,
která vyhraje. Vzpomínám si, jak jsme doma s rodiči hodnotili každou, která vyšla na molo.
O každé dívce tehdy říkali, odkud je, kolik má roků, co studuje, nebo kde pracuje, její záliby
a také její míry. Smály jsme se s mamkou, když o sobě dívka tvrdila, že její zálibou je tanec,
a byla prkenná jako dřevo. A na druhou stranu, když byla fakt dobrá, dokázali jsme to u televize
ocenit. Měli jsme z toho zábavu na celý večer. MISS už v dnešní době nesleduji, přijde mi,
že už tato soutěž nemá takovou prestiž, jakou měla před léty.
Ale proč jsem si na to vlastně vzpomněla. Připomíná mi to aktuální volby do zastupitelstva.
Ani ne tak do parlamentu, či do krajského zastupitelstva, ale komunální volby. Pojďme si tady
upřímně říct a každý sáhnout do svého svědomí, jak probíráme zveřejněné fotky a jména těch,
kteří kandidují do obecního zastupitelstva. Zvláště na vesnicích a malých městech je to prostě
téma s velkým T.
Kdo za kterou stranu kandiduje, kdo jak vypadá na fotce, komu je kolik let a kdo co dělá.
A jak je vlastně možné, že kandiduje, i když my, občané, přeci všichni víme, že tady vůbec
nebydlí. A taky co vlastně slibují občanům. Co chtějí v dalších čtyřech letech zlepšit a udělat.
Upřímně, jednoduché to není. Podepsat se pod něco, za čím si stojím, a veřejně ten názor
obhajovat. Zvláště u nás na dědině. A proto bych tady ráda vyslovila poklonu a velký obdiv
všem, kteří se rozhodli do obecního zastupitelstva nejen v naší obci kandidovat. Všem, kteří se
rozhodli jít s kůží na trh. Všem, kteří chtějí pro naši obec a naše spoluobčany něco dělat. Patřím
mezi ně a vím, jak je těžké vymyslet program, ještě těžší je sehnat 15 kvalitních lidí, kteří jsou
ochotní jít s kůží na trh a v případě úspěchu se také své role zastupitele zhostit. Věřte mi,
jednoduché to není. Tento sloupek jsem měla rozepsaný ještě před tím, než komunální volby
proběhly. A dopisuji jej ve chvíli, kdy je vše sečteno a podtrženo. A musím říct, že jsou pro mě
výsledky voleb v naší vesnici překvapením.
Autor si přeje zůstat v anonymitě. Redakční rada autora sloupku zná.
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Reklama a inzerce

Foto: Konečný Aleš
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Reklama a inzerce

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč
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Reklama a inzerce

Fryčovický zpravodaj č.5/2022
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. prosince 2022. Do uzávěrky zasílejte příspěvky
v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně
na adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce
a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného
celku.
Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE
Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz.
Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela
Pultarová
Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou
MK ČR E 12361
Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo
nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný
Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding
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